NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA.
Jézus a VILÁG-VILÁGOSSÁGA látóvá tesz egy vakon születettet:
Jn 9,1 - 41.
Minden ember "vakon" születik, nem látja a világot, "világtalan!" És
amikor megnyílik "Szeme-Világa":
1.Először a SZEMÉVEL kezd látni.
2.Majd az ÉRTELMÉVEL, például az iskolában.
3.De Jézus azt szeretné, hogy a LELKÜNKKEL is lássunk! Ne szenvedjünk "lelkivakságban" mint a farizeusok! (Jn 9,16 - 19).
Fontossági sorrendben a fenti 3.pontot tenném 1. helyre, a LELKI-LÁTÁST!
Jn 9,2 - 5: A zsidó vallás- és a farizeusok szerint ha az ember teste beteg, beteg a lelke
is! Ha testileg vak, lelkileg is az. De hogyan nyilvánulnak meg ISTEN TETTEI
(DICSŐSÉGE) egy vakon született emberen? Úgy, hogy lehetőséget ad Jézusnak a
gyógyitásra: csodatételre.Mi is adjunk lehetőséget Jézusnak és kérjük tőle imáinkban a
Lelki-Látás-Kegyelmét! De érezzük azt is, hogy a SZERETET az, ami egyedül képes
megnyitni szemünket!
Nyitott lelki-szemeinkkel világosan lássuk azt is, hogy mások bűnei - és hiányosságai— nem a mi erényeink! Imádkozzunk azért is, hogy Egyházunk a bűn- és a
tudatlanság "vakságát" legyőzze az IGAZ HIT világosságával, nagyböjti imáink-, lelkigyakorlataink- és böjtölésünk - nyissák meg szemünket Isten akaratának felismerésére.
Nagyböjtünket ebben az év ben is olyan HÚSVÉTTAL tudjuk majd befejezni, ahonnan
érezzük, hogy a DICSŐSÉGESEN FÖLTÁMADT KRISZTUS VILÁGOSSÁGA
szétoszlatta szivünk- és lelkünk homályát és sötétségét.
Á m e n.

LAETARE! – VIGADOZZÁL!

Nagyböjt 4. vasárnapján örömtelibben szólhat az orgona, sőt feldíszíthetjük az oltárt, és a viola színt
szabad rózsaszínre enyhíteni. Az Egyházhoz, „a mennyei Jeruzsálemhez” való tartozásunk fölött érzett
vigasság vasárnapja. A keresztelésre készülők ujjongásával kell fölismernünk azt a kegyelmet, hogy az
Egyházhoz tartozhatunk, hogy anyai gondoskodását élvezhetjük, hogy ő táplál minket igéjének,
szentségeinek tejével, táplál minket szokásaival, szertartásaival, sőt a böjttel és önmegtagadással is.
Nem vagyunk elhagyatott gyermekek, nem vagyunk hontalanok: e szent városban lakva részesülünk a
húsvéti titokban. Ezzel a gyermeki szeretettel és vigaszsággal lépünk be ma a templomba – amely az
Egyház látható képe – és a szent liturgiába. Rómában e napon vitték az első rózsákat a templomba: mi
is örülhetünk a tavasznak, a természet feltámadásának, hiszen az Krisztus és a lélek feltámadásának
képe. Testvérek, örvendezzünk az Úrban!
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MÁRCIUS 30 - NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP
Nap/Day

Idő/Time

Miseszándék/Intention

Mar 30 10:00 AM

Katona Jenő

Apr 6

Katona Jenő

10:00 AM

Kéri/Requested By

Pongrácz Cilike
Katona és Bastyúr Család

Válaszos zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
Énekek: 57, 57 5-6, 74, 61, 306, 72.

MISSION STATEMENT
St. Stephen King of Hungary Church
serves the spiritual needs of all Catholics
PARISH COLLECTIONS
in our neighborhood, regardless of ethnicity, and also welcome all Hungarians Parish collection March 23rd: $ 1003.00
Central & Eastern European Church Coll.: $84.00
who want to pray in their language and
Easter flower collection: $ 30.00
keep their cultural traditions alive!
Please support your Parish!

In your prayers, please remember these parishioners or relatives
and friends of parishioners who are sick and in need of God’s
healing grace: Szalai Erzsébet, Baksay István, Vajda Rudi, Saller
Márta, Mrs. Maureen Simonyi, Mátyás Károly, Szukitch Margit,
Szabó Terike, Mákos József.

ANNOUNCEMENTS
+During Lent, every Sunday before mass at 9:30, we’ll pray the
Stations of the Cross. All are encouraged to come.
+Today, March 30th, all are
invited for coffee and pastries
after mass.
+April 6: M.H.B.K video presentation with breakfast, all are
welcome.
+Those who would like to order
Easter flowers to commemorate
their loved ones, we ask that
you please use the designated
envelopes. The cost of the
flowers are $10. Let’s make our
church beautiful for the Easter
Season!
+Finance council meeting for all
council members on April 27.
+We celebrate Mothers Day on
May 4, with a program by the
Hungarian School after mass,
followed by lunch.
+The 2014 donation envelopes
are ready to be picked up in the
Elisabeth Hall.
+We ask that if anyone has
changed their address or phone
number, please notify the office.
+For mass intentions, please
call or stop by the office.
+To learn more about our
events, please visit our website
at www.stephenchurch.org .

HIRDETÉSEK
+ Nagybőjtben, vasárnap 1/2 10-től keresztutat
járunk. Mindenkit várunk a közös imádságra,
kövessük mi is Jézust a szenvedés útján.
+Ma, Március 30. - szentmise után süteményre és
kávéra várjuk a kedves híveket.
+Április 5-én, szombaton tavaszi-húsvéti
nagytakarítás lesz templomunknál reggel 9-től.
Mindenkit várunk a közös munkára!
+Húsvéti virágot lehet rendelni szeretteink részére,
ára: $10.00 Tegyük széppé, ünnepélyessé templomunkat Húsvét szent ünnepére.
+Április 6-án, M.H.B.K. videóbemutató reggelivel
egybekötve. Szeretettel várnak mindenkit .
+Húsvéti szentgyónást magyarul elvégezhetik a
Szentmise előtt, vagy a megbeszélt időpontban.
+Lelkigyakorlatos hétvége lesz Április 12-én
Technyben, másnap 13-án Templomunknál folytatódik. Templomi lelkigyakorlaton lesz: keresztút járás,
szentírás olvasás-beszélgetés, rózsafüzér, szentségimádás. Készüljünk fel lelkileg Egyházunk legnagyobb ünnepére, HÚSVÉTRA. Mivel az ebédet
hozatjuk, így kérjük a résztvevőket, hogy április 6-ig
jelentkezzenek Mócsán Ilikénél, vagy Katona Marikánál. Szeretettel hívunk mindenkit a közös
elmélkedésre.
+Április 27-én pénzügyi tanács gyűlés, melyre kérjük
a tagok pontos megjelenését.
+Május 4-én ANYÁK NAPJÁT ünnepeljük.
Szentmise után a Magyar Iskola és Óvoda köszöntője,
azután ünnepi ebéd.
+ Kérjük a kedves híveket, hogy a 2014-es
borítékokat vegyék fel az Erzsébet teremben. Aki
teheti, vigye el ismerősének is.
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma megváltozott, jelentse be az irodába.
+ Vasárnapra szentmiséket kérhetnek szeretteik
elékére. Kérjük jelentkezzenek az irodában.

+For those parishioners who
cannot attend mass regularly, at
GiveCentral.org, donations
could be offered to our church
and to St. Stephen Hungarian
School, as a one time or periodically, with a credit card or
from a bank account.

+Utolsó lehetőség az ANNUAL CATHOLIC
APPEAL megajánlására. Köszönjük adományaikat.
+Templomunk eseményeit és a fénykpeket megtekinthetik: www.stephenchurch.org .
+Azok részére akik ritkábban tudnak templomba járni,
de szívűkön viselik a templomunk sorsát, lehetőség
van adomá-nyozni templomunk és az Szt. István
Magyar Iskola részére a GiveCentral.org web oldalon.

Szt. István Magyar Iskola időpontok a 2014 téli/tavaszi félévre:
- Április 5 és 26
- Május 3 és 17(évzáró bál)

Húsvéti meghívó

A Szent István Magyar Iskola és Néptánccsoport, zenés,
hagyományőrző húsvét délutánjára, vasárnap, április 20-án, a
szentmise után. A gyerekek tavaszi, húsvéti versekkel,
énekekkel, és locsolással fogadják a kedves vendégeket!
A NYUSZI MEGLEPETÉSSEL VÁRJA A GYERMEKEKET!Belépő: $15,Gyerekeknek $ 5. Jelentkezni lehet: Szabó Zitánál a 847-740-4478 és Mocsán Ilikénél a
773-736-9156 telefonszámokon.
OUR HUNGARIAN
COMMUNITY AND HERITAGE
+If you would like to rent the
Mindszenty Hall for private events,
we ask that you stop by the office at
least three weeks before the requested date.
+The Free Reformed Church is
inviting everyone to a Poetry
Afternoon, on April 6th, from 3 PM.
+If you would like to know more
about Hungarian events taking place
in our area, please visit
chicagohungarians.com for
more information!

KÖZÖSÉGÜNK ÉS MAGYARSÁGUNK
+EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK, MAGÁN
SZEMÉLYEK FIGYELMÉBE!Aki szeretné
Templomunk Mindszenty termét ren-dezvényre
kiváltani, kérjük jelezze szándékát legalább 3
héttel az esemény előtt templomunk irodájában,
vagy hívja a Templomot.
+A Szabad Magyar Református Egyház szeretettel
hív mindenkit április 6-án, vasárnap délután 3:00
órakor a KÖLTÉSZET NAPJÁRA.
+Ha szeretne tudni a városunkban történő magyar
eseményekről, programokról, a
www.chicagohungarians.com web
oldalon mindenezekről tájékozódhat.

